




OM JOSÉ POR GRAÇA DE DEOS
REY de Portugal , e dos Algarves , daquém , e dalém mar

,

em Africa Senhor de Guiné, e da Conquiíta, Navegação,
Commercio da Ethiopia , Arábia , Perfia , e da índia , ôcc.

Faço faber aos que eíle Edital virem : Que fendo ultima-

mente informado de que as Colónias da America Ingleza

por hum Acto emanado do CongreíTo ,
que tiveram em quinze do mez de

Maio próximo precedente ; não fó fe declararam inteiramente apartadas

da fujeição á Coroa da Grão Bretanha; mas ficavam já formando Leis ef-

tabelecidas na fua própria, e particular Authoridade, para refiftirem á legi-

tima de EIRey Britânico , Meu Bom Irmão , Amigo , e Alliado : E deven-

do hum exemplo tão perniciofo intereíTar até os Príncipes mais indifferen-

tes para negarem todo o favor, e auxilio , directo, ou indirecto , a huns

Vaííallos ,
que fe acham tão pública , e formalmente fublevados contra o

feu natural Soberano : Sou fervido Ordenar , que em nenhum dos Portos

deíles Reinos, e feus Domínios fe dè prática, ou entrada a Navio algum,

que a elles chegar com carga, ou fem ella, vindo de qualquer dos Portos

da fobredita America Septentrional Ingleza; mas que pelo contrario fejam

dos ditos Portos repellidos nos mefmos Actos , em que a elles chegarem

,

fem lhe fer dado foccorro algum , de qualquer qualidade que feja. Os Mef-
tres Capitães, a que até agora fe houver permittido a entrada, na coníide-

ração de que não havia motivo para lha prohibir , ferão notificados para

fahirem com os feus Navios dos fobreditos Portos no termo de oito dias

contínuos , fucceíTiv os , e improrogaveis : Examinando-fe antes de fahirem

fe levam Pólvora, ou Armamentos alguns dos que já prohibi pelas Minhas

Reaes Ordens expedidas em vinte e hum de Outubro do anno próximo

pretérito ao Arfenal do Exercito , e ao Confulado da fahida : E confifcan-

do-fe a beneficio das Obras públicas quaefquer dos ditos Navios , em que

fe poífam achar clandeílina , e furtivamente introduzidas as fobreditas Mu-
nições prohibidas , como bens pela corporal apprehensão manifeílamente

viflo ferem de levantados. EIRey Noíib Senhor o Mandou por feu Real

Decreto de quatro do corrente mez de Julho , dirigido ao Confelho de fua

Real Fazenda , Ordenando que fe mandaffe eílampar , e affixar por Edital

em todos os lugares públicos da Cidade de Lisboa , e Portos deite Reino

,

e do Algarve
, para que chegue á noticia de todos , e não poífa alguém

allegar ignorância. Luiz António Lara o fez em Lisboa a finco de Julho

de mil fetecentos fetenta e féis. Jofé Paes de Vafconcellos o fez efcrever.
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